
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама, ("Службени гласник РС" бр.124/12) 

 
ЈКП ГСП "БЕОГРАД" 

објављује 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 у II фази квалификационог поступка 
 

 
Назив предмета набавке: Делови аутоелектрике за аутобусе,тролејбусе, трамваје, путничка,теретна и 

доставна возила – по партијама,  бр. КПД-81/15 (назив и ознака из општег речника набавкe: 31681400 
Електричне компоненте) 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: ЈКП ГСП "Београд", Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд, 

http://www.gsp.rs. 
Врста наручиоца: јавно комунално предузеће 

 
 

Бр. 
партије 

ШИФРА 
ГСП 

Назив и ознака из општег 
речника набавке 

Назив партије 
јед. 
мере 

орјен 
кол. 

Јединична 
процењена 
вредност 
партије 
(у 
динарима) 

Укупна 
процењена 
вредност 
партије  
(у 
динарима) 

25 114347601 
31681400 Електричне 

компоненте 
SIJALICA, 24V 2W UBODNA 
INSTR.TABLE IK112/218 

kom. 80 25,00 2.000,00 

 

Уговорена вредност: 1.557,60 динара. 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 
Број примљених понуда: 8 (за цео тендер) 

 
Највиша и најнижа понуђена цена: 

 
ред. 
бр. 

Парт. 
шифра НАЗИВ ДЕЛА 

Највиша 
цена 

Најниж
а цена 

25 114347601 SIJALICA, 24V 2W UBODNA INSTR.TABLE IK112/218 54,00 19,47 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

 
 

ред. 

бр. 
Парт. 

шифра НАЗИВ ДЕЛА 
Највиш

а цена 

Најни

жа 
цена 

25
. 

114347601 SIJALICA, 24V 2W UBODNA INSTR.TABLE IK112/218 19,47 19,47 

 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: нема 

Датум доношења одлуке о додели уговора:. године 

Датум закључења уговора: 27.05.2015. године 
Основни подаци о добављачу: „LKV PARTNER“, д.о.о., Београд-Земун, Аутопут 20Период важења 

уговора: годину дана или до испуњења финансијске вредности уговора 
 

Околости које представљају основ за измену уговора: 

  
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене или других 

битних елемената уговора само из објективних разлога који нису постојали у моменту закључења 
уговора и на које уговорне стране нису могле утицати својом вољом (нпр. ванредне околности, 

измена законских происа који су у вези са предметом уговора, велике осцилације цена на 

тржишту..). 
Ако наручилац намерава да измени уговор о јавној набавци дужан је да донесе одлуку о измени 

уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л ЗЈН. 
Неће се сматрати изменом уговора исправка рачунских и других техничких грешака у уговору. 

 


